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Oznámení o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu  
s názvem „Malotraktor s příslušenstvím pro efektivní práci v lesích Dívčí Hrad“ 

 
 
ČÁST I. – PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
 
1. Označení veřejné zakázky dle evidence zadavatele 
 
Veřejná zakázka se řídí směrnicí o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Dívčí 
Hrad projednané Zastupitelstvem obce dne 23. 11. 2016 a schválené usnesením č. 12/14 - 2016. 
 
Veřejná zakázka spadá dle této směrnice do kategorie zakázky malého rozsahu č. 2 – zakázky pro 
poptávací řízení a řídí se platnými postupy pro zadávání zakázek pro poptávací řízení dle této 
směrnice. 
  
Veřejná zakázka je zadána v rámci projektu spolufinancovaného z Programu rozvoje venkova 
vyhlášeného MAS Rozvoj Krnovska v rámci operace Podpora provádění operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje. 
 
 
2. Identifikační údaje zadavatele včetně kontaktů 
 
Zadavatel: Obec Dívčí Hrad 
Sídlo:  Dívčí Hrad 64, PSČ: 793 99 
IČ:  00576115 
Zastoupená:  starostou obce – Mgr. Janem Bezděkem (odpovědná osoba) 
Kontaktní údaje: +420 554 650 013, starosta@divcihrad.cz 

(dále jen jako „zadavatel“) 

 
3. Druh a předmět zakázky 
 
Druh veřejné zakázky: dodávka 
 
Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka malotraktoru s kabinou, návěsu a 
neseného štěpkovače. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena níže v části II. – 
Technická specifikace a v příloze č. 5 – Položkový rozpočet tohoto oznámení. 
 
4. Podmínky plnění zakázky a požadavky zadavatele 

4.1  Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce ke splnění předmětu veřejné zakázky v dohodnutém termínu 
ustanoveném ve Smlouvě o dílo, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Práce na splnění 
předmětu veřejné zakázky se zhotovitel zavazuje ukončit nejpozději do 13. 04. 2018 podle Smlouvy o 
dílo, která je přílohou č. 2 tohoto oznámení.  

4.2  Místo plnění 

Místem plnění předmětu veřejné zakázky je obec Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, 793 99 Osoblaha. 
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4.3  Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: 

4.3.1  Splnění základních kvalifikačních předpokladů  

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč podpisem čestného 
prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat 
jménem či za uchazeče. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu  
č. 4 tohoto oznámení. 

4.3.2  Splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč doložením oprávnění 
k podnikání v příslušném oboru odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky k nabídce - 
výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán (ne starší 90 dnů) - v prosté kopii 
(uznán bude i elektronický výpis) a dokladem o oprávnění k podnikání - v prosté kopii 
(uznán bude i elektronický výpis). Před uzavřením smlouvy v případě vítězné nabídky 
dodavatel předloží doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů v originále nebo 
ověřené kopii. 

4.3.3  V případě nejasností v předložené kvalifikaci může zadavatel požadovat po dodavateli, aby 
písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace 
či doklady prokazující splnění kvalifikace. K předložení dodatečných informací či vysvětlení 
stanoví zadavatel dodavateli lhůtu, ve které je dodavatel povinen tuto povinnost splnit.  
V případě nedodržení této lhůty se má za to, že uchazeč neprokázal splnění požadovaných 
kvalifikačních předpokladů dle požadavků zadavatele v rozsahu nejasností.  

4.3.4  Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikačních předpokladů dle požadavků zadavatele, nebude 
jeho nabídka zadavatelem dále posuzována a hodnocena. 

 
 
5. Lhůta a místo pro podání nabídek 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 11. 2017 v 10:00 hodin.  
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.  
Místo pro podání nabídek: Obec Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, PSČ: 793 99. 
 
 
6. Předpokládaná hodnota zakázky 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 401 000, - Kč bez DPH.  

 
 
7. Způsob podání nabídky 
 
Uchazeči nabídku podají v písemné formě v řádně uzavřené obálce osobně či poštou na adresu: Obec 
Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, PSČ: 793 99. Obálka s nabídkou bude označena názvem zakázky a nápisem 
„NEOTVÍRAT“ a bude na ní uvedena kontaktní adresa uchazeče.  
 
 
 
8. Požadavky na formální zpracování nabídky 

Nabídka bude obsahovat následující dokumenty v jednom originálním vyhotovení: 

- identifikační údaje zhotovitele v rozsahu Krycího listu, který je přílohou č. 1 tohoto oznámení 
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- vyplněný návrh smlouvy o dílo, která je přílohou č. 2 tohoto oznámení – Uchazeč je povinen 
tuto smlouvu použít k nabídce, není oprávněn smlouvu jakkoliv doplňovat a měnit mimo 
těchto údajů: identifikační údaje zhotovitele a cena za dílo. Údaje uvedené v návrhu smlouvy 
se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele. Součástí návrhu smlouvy 
jsou závazné obchodní podmínky pro uchazeče – v příloze č. 3 tohoto oznámení. V případě 
rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. Smlouva i obchodní podmínky budou 
podepsány oprávněnou osobou za uchazeče jednat. 

- splnění základních kvalifikačních předpokladů doložením čestného prohlášení, které je 
přílohou č. 4 tohoto oznámení. 

- doložení profesních kvalifikačních předpokladů. Oprávnění k podnikání v příslušném oboru 
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky dodavatel doloží výpisem z obchodního rejstříku, 
pokud je v něm zapsán (ne starší 90 dnů) - v prosté kopii (uznán bude i elektronický výpis) a 
dokladem o oprávnění k podnikání - v prosté kopii (uznán bude i elektronický výpis). Před 
uzavřením smlouvy v případě vítězné nabídky dodavatel předloží doklady o splnění 
profesních kvalifikačních předpokladů v originále nebo ověřené kopii. 

- cenová nabídka s cenou bez DPH, DPH a cenou s DPH – oceněný položkový rozpočet, který je 
přílohou č. 5 tohoto oznámení, nabídnutá cena musí být definována jako konečná a 
maximální 
 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.  

 
 
9. Způsob a kritéria hodnocení nabídek 

Vyhodnocení nabídek provede odpovědná osoba zadavatele. Hodnocení nabídek bude provedeno 
z hlediska ekonomické výhodnosti dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena bez DPH (váha 
100 %). 

9.1 Výše nabídkové ceny  

Pro hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez DPH. Nabídkové ceny budou 
posouzeny z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže 
bude nabídková cena nepřiměřeně nízká, vyžádá si zadavatel od uchazeče písemné 
zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Neodůvodní-li 
uchazeč písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu nebo posoudí-li zadavatel jeho 
zdůvodnění jako neopodstatněné, bude nabídka vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení.  

9.2 Zpracování nabídkové ceny:  

Nabídkovou cenou se rozumí cena za splnění veřejné zakázky jako celku, a to tak, jak je 
stanovena v Obchodních podmínkách – příloze č. 3 a v rozsahu položkového rozpočtu – 
příloha č. 5 tohoto oznámení. 

Nabídková cena je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, 
kterou je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.  

Nabídková cena bude členěna jako celková cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena včetně 
DPH. Uchazeč uvede nabídkovou cenu v Kč.  

Další informace týkající se ceny jsou uvedeny v Obchodních podmínkách – příloze č. 3 tohoto 
oznámení. 
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10. Platební podmínky:  

Zadavatel neposkytuje zálohy. Platební podmínky jsou blíže specifikovány v Obchodních podmínkách 
– příloze č. 3 tohoto oznámení. 

 

 
11. Obchodní podmínky: 

Obchodní podmínky jsou součástí této zadávací dokumentace a jsou pro uchazeče závazné. Obsah 
obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch 
částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, jiné 
změny nejsou přípustné.   

 
 
12. Požadavek na varianty nabídek 
 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 
13. Uzavření smlouvy 

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy. 
Poskytnutím řádné součinnosti se rozumí především doručení zadavateli požadovaný počet 
vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s tímto oznámením (tedy včetně všech příloh). 
Výzva k předložení dalších úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s tímto 
oznámením bude vybranému uchazeči ze strany zadavatele zaslána po rozhodnutí zadavatele 
o výběru nejvhodnější nabídky a projednání na nejbližším jednání Zastupitelstva obce. 

Předložení dalších vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy vybraným uchazečem, která nebudou 
odpovídat obsahu nabídky uchazeče nebo nebudou splňovat náležitosti stanovené tímto oznámením 
pro návrh na uzavření smlouvy, se považuje za odmítnutí vybraného uchazeče uzavřít smlouvu na 
realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace a zadavatel uzavře smlouvu s druhým 
uchazečem v pořadí. Obdobně bude postupováno v případě, že smlouvu na realizaci veřejné zakázky 
odmítne uzavřít druhý uchazeč v pořadí, přičemž zadavatel bude uzavírat smlouvu s třetím 
uchazečem v pořadí.  

 
 
14. Vymezení práva zrušit zakázku 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny nabídky 
nebo zadávací řízení zrušit bez udání důvodu v jakékoli jeho fázi. 
 

 

15. Další podmínky zadávacího řízení 
 
15.1  Pokud uchazeč podá nabídku, která neodpovídá požadavkům zadavatele obsaženým v této 
zadávací dokumentaci nebo je v rozporu s právními předpisy, nebude taková nabídka posuzována a 
hodnocena. 

15.2 Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. 
15.3  Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí. 
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15.4  Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek 
jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).  

15.5  Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit 
podmínky zadávacího řízení. 

 
 
 
V Dívčím Hradě dne 8. 11. 2017      
 
        

 

       ……………………………………….. 

               Mgr. Jan Bezděk, starosta 
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ČÁST II. – TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
 
malotraktor s kabinou: 

- šířka (min/max)    920 mm / 1.800 mm 

- hloubka (min/max)    2.000 mm / 3.500 mm 

- výška (min/max)    2.000 mm / 2.500 mm 

- palivo     diesel 

- výkon (min/max)    10 kW/hp / 14,9 kW/hp 

- typ pohonu      4 x 4 

- převodovka     8 x 4, 4 stupňová mechanická 

- max. přípustná hmotnost na nápravu 2,5 t 

 

 

 

 

návěs se sklopnými bočnicemi: 

- šířka (min/max)   1.100 mm / 1.300 mm 

- hloubka (min/max)   3.000 mm / 3.700 mm 

- výška (min/max)   1.000 mm / 1.200 mm 

- max. technická přípustná hm. 1.200 kg 

 

 

 

 

 

štěpkovač nesený s hydraulickým podavačem 

- šířka (min/max)   1.100 mm / 1.300 mm 

- délka (min/max)   1.600 mm / 1.900 mm 

- výška (min/max)   1.500 mm / 2.000 mm 

- min. průměr materiálu  60 mm 

- štěpkovač bude kompatibilní s dodaným malotraktorem s kabinou 

 


